
 

Wymagane dokumenty rekrutacyjne: 

 
1) Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP. 

2) Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym. 

3) Świadectwo szkolne (kopia) ostatnio uzyskane przez 

kandydata. 

4) Dokument określający poziom absencji na zajęciach w 

ubiegłym roku szkolnym - dopuszcza się np. zaświadczenie 

ze szkoły, wydruk z dziennika elektronicznego. 

5) Fotografia legitymacyjna – 3 szt. 

6) Aktualna opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej  

lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

( jeśli kandydat posiada ). 

7) Orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku 

przeciwskazań do pracy w danym zawodzie. 

8) Zaświadczenie o dochodach w rodzinie – w przypadku 

ubiegania się o miejsce w internacie 

9) Informacja / opinia dotycząca kandydata z poprzedniej 

placówki szkolnej. 

10) Zgody (na uczestnictwo w OHP, na zawarcie umowy 

w celu przygotowania zawodowego, na udział 

w imprezach OHP, na wykorzystanie wizerunku, 

na przetwarzanie danych osobowych, klauzula 

informacyjna) 

11) Skrócony odpis aktu urodzenia w przypadku ubiegania się 

o miejsce w internacie. 

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać na stronie:  

http://www.lubelska.ohp.pl/ 

(zakładka Rekrutacja do OHP – dokumenty do pobrania) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania 

Ochotniczych Hufców Pracy 
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Podstawowym warunkiem przyjęcia uczestnika do OHP: 

ukończone 15 lat życia i nieukończony 18 rok życia 
(W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się zatrudnienie osoby, 

która nie ukończyła 15 lat i nie ukończyła ośmioletniej szkoły 

podstawowej) 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego 

ul. Jana Pawła II 25 21-300 Radzyń Podlaski 

 

Klasa VII 

 

Przyuczenie do 

zawodu 

ślusarz,  stolarz, krawiec, 

monter urządzeń sanitarnych 

 

Klasa VIII 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II 

ul. Sikorskiego 15; 21-300 Radzyń Podlaski 

Szkoła Branżowa I stopnia kl. I Nauka 

zawodu 

Kucharz, mechanik 

samochodowy Szkoła Branżowa I stopnia kl. II 

Szkoła Branżowa I stopnia kl. III 

Rzemieślnicza Nauka Zawodu 

Lubelska Wojewódzka Komenda OHP 

ul. Lubomelska 1-3, 20-072 Lublin 

Nauka Zawodu ślusarz,  stolarz,  mechanik samochodowy,  fryzjer,   

monter robót wykończeniowych w 

budownictwie, kucharz, monter urządzeń 

sanitarnych, murarz- tynkarz 

http://www.lubelska.ohp.pl/images/2018/Dokrek18/2.Kwestionariuszosobowy18.pdf
mailto:osiwradzynpodlaski@ohp.pl


 

 
Uczestnik posiada status pracownika młodocianego 
Młodociany pracownik ma prawo do wynagrodzenia i do 

odprowadzanej składki na ubezpieczenie społeczne, a okres 

ten wlicza się do stażu pracy, z którego wynikają uprawnienia 

emerytalne 
 

Wynagrodzenie pracownika młodocianego: 
 młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje 

wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym 

do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale 

obowiązującego od pierwszego dnia następnego 

miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS: 

I rok nauki – 5% ( 259,93 zł)* 

II rok nauki – 6% ( 311,91 zł)* 

III rok nauki – 7% ( 363,90 zł)* 

 młodocianemu, który odbywa przyuczenie do 

wykonywania określonej pracy, przysługuje nie mniej niż 

4% ww. wynagrodzenia ( 207,94 zł )* 

 

*kwoty na dzień 1 kwietnia 2020 r.  

 

Wyżywienie i zakwaterowanie w internacie OSiW OHP 

jest bezpłatne 
 

Ośrodek dysponuje zapleczem, w którego skład wchodzą: 

 internat (100) miejsc noclegowych, pokoje 3 i 4-osobowe 

z łazienkami)  

 świetlica  

 stołówka 

 kuchnia 

 obiekty sportowe (pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, 

siatkówki, koszykówki, siłownia) 

 pracownie warsztatowe: ślusarska, stolarska, 

gastronomiczna, krawiecka, cukiernicza, fryzjerska, 

montera robót wykończeniowych w budownictwie 

i mechanika pojazdów samochodowych.  

 

 

 

OSiW OHP oferuje uczestnikom: 
 

 zdobycie atrakcyjnego, poszukiwanego na rynku 

pracy zawodu, 

 opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej 

i szkoleniowej, 

 stały nadzór i pomoc psychologa, 

 ciekawe zajęcia pozalekcyjne: gry, zabawy, zajęcia 

sportowe, 

 uczestniczenie w europejskich projektach wymiany 

młodzieży, 

 możliwość zdobycia dodatkowego zawodu lub 

uzyskania innych cennych na rynku umiejętności w 

ramach projektów EFS, 

 rozwijanie swych zainteresowań w działającej sekcji 

plastycznej,  

 możliwość doskonalenia umiejętności gry na gitarze, 

perkusji oraz rozwijanie umiejętności wokalnych 

w ramach działającego w OSiW zespołu muzycznego, 

 rozwijanie zainteresowań  w dziedzinie fotografii  

w ramach działającego koła fotograficznego, 

 możliwość uczestnictwa w działalności klubu 

sportowego  poprzez  sekcje:  

o piłkarską,  

o tenisa stołowego,  

o strzelecką,  

o kulturystyczną,  

o turystyczno- krajoznawczą, 

 możliwość włączenia się do działalności społecznej, 

biorąc  udział w pracach Rady Uczestników Ośrodka 

oraz   rozwijając działania handlowe i spółdzielcze 

w ramach  Spółdzielni Uczniowskiej, 

 udział w akcji sprzątanie i odnawianie cmentarzy 

polskich na Ukrainie. 

 

 

 


